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یادداشت

وجه تشابه ترامپ و بوش

دونالد ترامپ ،رئیس جمهوری امریکا به ســرعت به ســمت ایجــاد نرمش در مواضع
نهادهای سیاسی سنتی امریکا که در جریان تبلیغات انتخاباتی اش به شدت به آنها تاخته بود،
رفته است .هر روز که می گذرد تناقض بیشتری در مواضع او مشاهده می شود ،راهی که او در
جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در پیش گرفته بود در تناقض کامل با ارزش های
آزادی در ایــاالت متحده بود ،صف فعــاالن اجتماعی در راس آنها روزنامه نگاران و اصحاب
رسانه و هنرمندان و بخش گسترده ای از فرهنگیان علیه او موضع گرفتند بدون این که او در
جهت ایجاد اعتماد در میان آنها گام بزرگی بردارد .همچنان هم بی اعتمادی بزرگی میان او با
این قشر از جامعه وجود دارد .در حالی که همین رسانه ها سهم به سزایی در تغییر احساسات
ترامپ و ایجاد ناراحتی نزد او در پی حمله با گاز شیمیایی در خان شیخون ایفا کردند .او اذعان
کرد که چنان از دیدن تصاویر آن حمالت شیمایی افسرده شده که احساس درد کرد و تصمیم
گرفــت کاری انجام دهد.چنین تحوالتی در ترامپ در حالی صورت می گیرد که می بینیم از
ایــن توحالت ناگهانی در ایاالت متحده زیاد به چشــم می خورد .اخیرا کتابی از جورج دبلیو
بوش ،رئیس جمهوری اســبق ایاالت متحده منتشر شده که شامل نامه هایی است که او در
روزهای پایانی حضورش در کاخ سفید در ژانویه  2009امضا کرد .این کتاب اخیرا در فهرست
پرفروش ترین کتاب ها وارد شده است و در فروشگاه اینرنتی معروف آمازون رتبه اول کتاب
های پرفروش را دارد ،تصویری که روی جلد این کتاب از بوش منتشر شده او را در حالی نشان
می دهد که یک پر به دســت دارد و صفحه ای را امضا می کند ،این تصویر در شــبکه های
اجتماعی بسیار دست به دست شده است .منتقدان می گویند که این تصویر نشان از موهبتی
دیرهنگام دارد که جدای از ویژگی های فنی تصویر و ابعاد زیبایی شــناختی آن ،صرفا بیانگر
تجریه یا هوس است .حاال از ارزیابی این تصویر بگذریم ،بوش کسی بود که در طول دوران
حضورش در کاخ سفید به دالیل بسیار از خود تصویری متناقض ترسیم کرد ،بارزترین دلیل
حمله به عراق در سال  2003و جنایت هایی بود که در خالل جنگ عراق دولت و ارتش تحت
امر او مرتکب شــدند که بیش از همه به سود تروریسم در منطقه تمام شد.تعجب آور نیست
که همین تحول سریع در وجهه ترامپ نیز ایجاد شود و او را به وجهه اخیر بوش تبدیل کند.
رئیس جمهور در ایاالت متحده نمی تواند سیاســت های باب میل خود را اجرا کند برای این
که قدرت او از سوی کنگره و دستگاه قضایی با تمام صالحیت هایش محدود است .همچنین
تیم اجرایی او نقشی اساسی در تعیین این سیاست ها ایفا خواهد کرد .احتماال وجهه بوش در
خالل دوران ریاست جمهوری اش با کارها و رفتارهای خصمانه بعضی از ارکان تیم او به ویژه
دونالد رامســفلد ،وزیر دفاع ارتباط داشت ،حاال همان تحول را در وجهه ترامپ با تاثیرگذاری
تیمش می بینیم ،به ویژه از سوی ماتیس ،وزیر دفاع و مک مستر ،مشاور امنیت ملی او.

پاورقی

ترکیه و فلسطین در آینه تاریخ

در جریان بیســت و دومین اجالس عادی سران عرب که در شهر «سرت» در اواخر
ماه مــارس  2010برگزار شــد ،اردوغان که در این اجالس به عنوان میهمان شــرکت
کرده بود اظهار داشــت« :ما به عنوان کشــور ترکیه نمیتوانیم در برابر تحوالتی که در
خاورمیانه در جریان اســت بی تحرک باقی بمانیم و این گونه نیست که هر حادثهای در
منطقه خاورمیانه ،جدای از توازن منطقه رقم بخورد ...بزرگترین مشــکل سرنوشت ساز
که ایجاب میکند سریع ًا برای آن راهحلی در منطقه ما ایجاد شود ،مشکل فلسطین است.
امروز جامعه بینالمللی در رابطه با تحرک بخشــیدن به روند صلح با آزمایش دشــوار و
نوینی روبرو اســت و رهبری فلسطین و کشورهای عربی ،محتاطانه با مذاکرات مستقیم
موافقت کردند .آنچه در این مرحله بر عهده همه اطراف قرار دارد این اســت که فرصت
صادقانهای به صلح داده شــود و ما در این مرحله خواســتار آنیم که پایان راه را ببینیم نه
نقشه راه را .قدس نور چشم این بقعه جغرافیایی و کل جهان اسالم و اولین قبله مسلمانان
است و هرگز نمیتوان تجاوز اسرائیل به قدس و اماکن مقدس را پذیرفت .اعالم قدس به
عنوان پایتخت از سوی وزیر کشور اسرائیل ،در واقع نوعی دیوانگی است و این اظهارات
هرگز ما را ملزم نمیکند بلکه آنها را به انزوا میکشاند.

اســرائیل با این موضعگیری نه تنها قوانین بینالمللــی را زیر پا میگذارد
بلکه همزمان احساســات بشری ،تاریخ و وجدان را نیز نادیده میگیرد ...ما نباید
فراموش کنیم تا زمانی که قدس در آتش میســوزد ،فلسطین نیز میسوزد و تا
زمانی که فلســطین میســوزد منطقه خاورمیانه را به آتش میکشد و تا زمانی
که منطقه خاورمیانه در آتش شــعلهور باشــد ،جهان نمیتواند به صلح و امنیت
برسد .امکان ندارد که با اتالف وقت از طریق مذاکرات بینتیجه و زیر پا نهادن
قطعنامههای ســازمان ملل متحد و اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسالمی و
سایر دســتاوردهای قوانین بینالمللی در این موضوع ،مشکل حل شود .من بار
دیگر یادآور میشــوم که ما به عنوان کشور ترکیه ،آرمان به حق فلسطین را از
نزدیک تعقیب و حمایت میکنیم؛ زیرا معتقدیم که حل مسئله فلسطین به مثابه
کلید اســتقرار صلح و امنیت در منطقه محسوب میشود».پس از پیروزی جنبش
حماس در انتخابات پارلمانی فلســطین کــه در کرانه غربی و نوار غزه در تاریخ
 25ژانویه  2006برگزار شــد ،اردوغان نخست وزیر ترکیه افشا نمود که با پرویز
مشرف ،رئیس جمهور پاکستان ،در خصوص یک ابتکار عملی مشترک صحبت
کرده است تا ســازمان کنفرانس اسالمی نقشی را به عنوان نوعی میانجیگری
بین اســرائیل و فلســطینیها بر عهده گیرد .وی افزود محتوای این «ارتباطات
و ابتکارها» ،مبتنیبر این اســت که به حماس گوشــزد شــود که سیاست عدم
شناســایی اســرائیل کمکی به این روند نمیکند ،همچنان که اسرائیل نیز نباید
بگوید که نتایج انتخابات و یا دولت حماس را به رســمیت نمیشناسد .اردوغان
گفت برادران حماس باید عادات و رفتارهای گذشــته خود را ترک کنند و اکنون
با دیدگاه جدیدی وارد دنیای نوین شوند؛ زیرا عم ً
ال یک طرف حکومت در کشور
قرار گرفتهاند .وی تأکید نمود که «سالح باید فقط در دست نیروهای مسلح هر
کشور باشد» و در این روند ،من باور دارم که حماس حرکت خواهد کرد و باید در
خط اعتدال و میانه حرکت کند ،زیرا تندروی مسئلهای را حل نخواهد کرد؛ البته
این موضوع در مورد اســرائیل نیز صادق اســت .وی خواستار تفاوت نهادن بین
«حماس دیروز و حماس امروز» شــد و تأکید نمود که «ما باید به آنان فرصت
دهیم تا ببینیم چکار میکنند؟»در تاریخ  21فوریه  ،2006اردوغان اسرائیل را به
خاطر مجازات اقتصادی فلسطینیها به دلیل انتخاب حماس مورد انتقاد قرار داد
و این اقدام را موجب خلق «دموکراســی دربند» و عدم احترام به ملت فلسطین
دانست.اردوغان به موضوع درخواست حماس از «فتح» برای مشارکت در ائتالف
اشــاره کرد و آن را امری «بسیار مهم» و «حادثۀ غیرعادی» توصیف کرد ،زیرا
حماس به تعداد کرسی الزم برای تشکیل دولت در پارلمان دست یافته بود .وی
همچنین افزود« :ائتالف با فتح بسیار مهم خواهد بود».
خبر

تالش برای آتش بس در یمن پیش از ماه رمضان

به گزارش روسیا الیوم ،اسماعیل ولد الشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن
اعــام کرد که تمام تالش خود را برای توقــف درگیریها در یمن پیش از ماه مبارک
رمضان انجا م میدهد.ولد الشــیخ تاکید کرد :در حال حاضر در تالش هستیم تا بتوانیم
پیش از آغاز ماه مبارک رمضان طرفهای درگیر در یمن را مجاب به آتش بس کنیم.
وی تاکید کرد که این آتشبس میتواند زمینه ســاز برای آغاز دور جدید مذاکرات
صلح در این کشــور و توقف درگیریها در نقاط مختلف یمن شود.ولد الشیخ همچنین
تاکید کرد که هیات مامور از جانب سازمان ملل در امور یمن به دنبال یافتن راهحلی برای
بندرالحدیده و پایان درگیریها در این بندر است.فرستاده ویژه سازمان ملل تصریح کرد
که این سازمان با طرح ائتالف عربی به رهبری عربستان سعودی مبنی بر نظارت بر بندر
الحدیده و جایگزین شدن به جای نیروهای انصاراهلل در مقابل توقف عملیات نظامی در
ت هزار نفر بر اثر جنگ در
یمن موافقت کرده است.وی تصریح کرد :تا کنون بیش از هش 
یمن کشــته و بیش از  ۴۴هزار نفر زخمی شدهاند.ولد الشیخ در ادامه افزود که گروههای
یمنی پس از گفتوگوهای صلح در مســیر تشــکیل دولت و حل مشــکالت موجود و
همچنین انتقال مسالمت آمیز قدرت بودند که اکنون شاهد تکه تکه شدن این کشور به
دلیل درگیری های فراوان هستیم.طبق تازهترین آمارهای سازمان ملل متحد ،حدود ۸۰
درصد از جمعیت یمن (بیش از  ۲۱میلیون نفر) به کمکهای انساندوستانه نیاز دارند.

سقوط پهپاد ارتش
اشغالگر در لبنان

پیش از این رسانههای لبنانی نیز خبر سقوط یک پهپاد «اسکایالرک» رژیم صهیونیستی را در جنوب این کشور منتشر
کرده بودند.سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که ارتش در حال بررسی علت وقوع این رویداد است.
وی خاطرنشان کرد :این اتفاق تهدید افشای اطالعات محرمانه را ایجاد نمیکند.
در سال میالدی جاری این چهارمین باری است که پهپادهای رژیم صهیونیستی از نوع «اسکایالرک» سقوط میکنند

بینالملل

دهها کشته و زخمی در پی انفجار تروریستی بزرگ در انگلیس

وقوع انفجاری در شــهر منچســتر انگلیس ،تا کنون
 ۱۹کشــته و  ۵۰زخمی بر جای گذاشته است و در پی آن
تبلیغات انتخاباتی احزاب سیاســی متوقف و دولت تشکیل
جلسه فوری میدهد.
به گزارش الوقت ،بامداد سهشــنبه ،رسانههای محلی
از شنیده شــدن صدای انفجاری قدرتمند در شهر منچستر
انگلستان خبر دادند.
به نوشته سایت شبکه «اسکای نیوز» ،این انفجارها در
سالن سرپوشیده «منچستر آرنا» ،جایی که یک کنسرت در
حال برگزاری بوده ،رخ داده است.
هرچند ابتدا گفته شــد که احتماال یکی از بلندگوهای
ســالن منفجر شده ،اما ساعتی بعد پلیس با صدور بیانیهای
اعالم کــرد دســتکم فعال ایــن حادثه را یــک «رخداد
تروریستی» میداند.
بنا بر اعالم پلیس ،در این حادثه دستکم  19تن کشته
و حدود  50نفر زخمی شدهاند.
ترزا می نخست وزیر انگلیس که طی هفتههای اخیر تا
 8ژوئن ( 18خرداد) مشــغول تبلیغات و سفرهای انتخاباتی
است ،با لغو سفرهای روز سهشــنبه(امروز) تشکیل جلسه
کبرا میدهد.
کمیته اضطراری دولت انگلیس با تشــکیل جلسه کبرا
درباره حادثه منچســتر گفتوگــو خواهند کرد و اگر اثبات
شود که این حادثه تروریستی بوده است ،بعد از بمبگذاری
ســال  2005که  52نفر در انگلیس کشته شده بودند ،این
حادثه بدترین حمله تروریستی در انگلیس است.
در بیانیه پلیس انگلیس آمده است« :فعال این حادثه را
یک حمله تروریســتی فرض میکنیم ،تا زمانی که خالف
آن ثابت شود».
این انفجار زمانی رخ داده که کنسرت «آریانا گراندی»
خوانندهای که اغلب هوادارانش نوجوان هســتند ،در حال
اتمام بوده است.
خانم می نخســت وزیــر انگلیس هــم در بیانیهای با
قربانیان این حادثه و خانوادههایشــان ابراز همدردی کرد و

گفته اســت که بین  20تا  30جسد را دیده که روی زمین
افتاده بودند.
ویدئوهای منتشر شده ،نشــان میدهد که تماشاگران
پس از شــنیدن صدای انفجار ،سراسیمه از ساختمان فرار
میکنند .ویدئوی دیگری هم لحظــه انفجار را ثبت کرده
است .در این ویدئو ،نور ناشی از انفجار قابل مشاهده است
و پس از آن هم صدای بلندی به گوش میرسد.
در پی این حادثه ،نیروهای ویژه ضدتروریسم انگلیس
در محل حاضر شده و ســاختمان را به محاصره درآوردند.
دقایقــی بعد ،خودروهای واحد چــک و خنثی بمب هم به
محل اعزام شدهاند.
«مجیــد خان» یکی از شــاهدان حادثه بــه روزنامه
ایندیپندنت گفته اســت« :من و خواهرم به همراه دیگران
داشــتیم اجرای «آریانا گراندی» را در ســالن منچســتر
تماشا میکردیم .همگی داشــتیم از محل خارج میشدیم
که حوالی ســاعت  10:45 ،10:40شــب ،صدای شــدید

گفت دولــت تالش میکند جزییات حادثه را پیدا کند .وی
پیشــتر گفته بود ،این حادثه احتماال یک «حمله تروریستی
وحشــتناک» بوده است.همچنین «تیم فارون» رهبر حزب
لیبــرال دموکرات انگلیس ســفرهای انتخاباتی خود را لغو
کرد و ســخنگوی این حزب حادثه منچســتر را خبر بسیار
ناراحتکنندهای عنوان کرد .فارون نیز گفت حمله شــوکه
کننده و وحشــتناکی بود که کــودکان ونوجوانان را هدف
قرار داد.
جرمــی کوربین رهبر حزب کارگــر انگلیس هم گفت
حادثه منچستر وحشــتناک بود و با قربانیان ابراز همدردی
کرد.
همچنین خانم نیکوال اســترجون وزیر اول اســکاتلند
گفــت این خبر اندوهبار بود و و با تمام کســانی که از این
حمله وحشیانه آسیب دیدهاند ،ابراز همدردی کرد.
شاهدان هم میگویند اغلب قربانیان این حادثه نوجوان
و کودک بودهاند .یکی از شاهدان ،به روزنامه «اکسپرس»

بمبمانندی ،شــنیده شــد و همه را به هم ریخت .همه ما
تالش میکردیم تا از سالن فرار کنیم».
در پی این حادثه ،ایســتگاه قطار «ویکتوریا» ،دومین
ایســتگاه بزرگ منچســتر که در نزدیکی محل حادثه قرار
دارد ،هم تخلیه شد.
گفته میشد که یک بمب منفجر نشده هم در ایستگاه
ویکتوریا کشــف شــده و واحدهای خنثیســازی به این
ایستگاه اعزام شدهاند.
منابع بیمارســتانی میگویند با توجه به نوع جراحات،
عامل انفجار احتماال یک بمب مملو از میخ بوده اســت .در
این بمبها ،میخ مانند ترکش عمل میکند.
تصویری از توییت یک کاربر تعلیقشده نشان میدهد
که وی ســاعاتی قبل از انفجار ،با هشــتگ «داعش» ،از
تهدید در سالن منچستر آرنا خبر داده است.
شــبکه «انبیســی» به نقل از مقامــات اطالعاتی
آمریکایی گزارش داده اســت که سرویس امنیتی انگلیس
احتمــال میدهد که این حادثه یــک انفجار انتحاری بوده
باشــد .بنا بر اعالم پلیس ،یک شــی مشکوک که احتماال
بمب بوده هم توسط واحد خنثیسازی ،در منطقه «کتدرال
گاردنــز» در نزدیکــی ایســتگاه «ویکتوریــا» به صورت
کنترلشده ،منفجر شده است.
به نوشــته رســانههای آمریکایی« ،دونالــد ترامپ»
رئیسجمهــور آمریکا که در خاورمیانه به ســر میبرد ،در
جریان این حادثه قرار گرفته اســت .مقامات اطالعاتی دو
کشــور هم گفتوگو کردهاند.هنوز هیچ گروهی مسئولیت
ایــن حادثه را بــر عهده نگرفته ،اما حســابهای کاربری
وابسته به اعضای داعش در شــبکههای اجتماعی ،از این
حادثه اظهار خوشــحالی کردهاند.منابع امنیتی اعالم کردند
فــرد بمبگذار ،احتماال مردی با چهرهای آســیایی بوده که
یک کوله پشتی به همراه داشته است.آریانا گراندی خواننده
کنســرت شب گذشــته در توییتر خود ضمن ابراز ناراحتی
عمیق از این حادثه نوشــت «از اعماق قلبم متاسفم .هیچ
واژهای نمیتوانم به زبان بیاورم».

حشد شعبی عامل بازدارنده ایجاد منطقه حائل میان عراق و سوریه

آینده امنیت سیاسی عراق در دستان حشد شعبی
حسین آرمند (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)

طرح واشــنگتن برای ایجاد منطقــه حائل در مرزهای
ســوریه و عراق به دلیل تبعات منفــی آن برای امنیت ملی
عراق و همچنین تعارض راهبردی با محور مقاومت از سوی
حکومت مرکزی عراق مورد مخالفــت قرار گرفته و در این
تقابل حضور نیروهای حشــد شــعبی در مرز عراق و سوریه
مهمترین مانع تحقق طرح آمریکا خواهد بود.
الوقت  -در ماههای بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ
در آمریــکا ،بحث پیرامون ایجاد «مناطــق امن» به یکی از
مهمترین موضوعات مورد توجه تحلیلگران و سیاستمداران
قرار گرفته اســت .بهویژه پس از برگزاری نشست آستانه 4
و بعد از توافق کشورهای روســیه ،ایران وترکیه برای ایجاد
«مناطــق کاهش تنش» بحث ایجاد مناطق امن از ســوی
آمریکا و متحداناش به شدت مورد توجه قرار گرفت .در این
میان یکی از مناطقی که بر اســاس گزارشهای منتشر شده
مد نظر آمریکا برای ایجاد منطقه امن بوده ،در محدوده مرزی
با کشور عراق میباشد.
بدین شرح که آمریکاییها قصد دارند در محدوده استان
حسکه سوریه در مجاورت مرزهای غربی عراق منطقهای امن
را ایجاد نمایند که هدف اصلی آن حمایت از کردهای سوریه،
به عنوان متحد اصلی واشــنگتن در معادالت میدانی بحران
ســوریه باشــد .این طرح در روزهای اخیر ،به شدت از سوی
دولتمردان عراقی مورد انتقاد واقع شده است .بسیاری بر این

باورند که ایجاد این منطقه عم ٌ
ال زمینهی کنترل و اعمال نفوذ
آمریکا بر نوار شرقی سوریه و غرب عراق را فراهم خواهد کرد.
عــاوه بر اعتــراض حکومت مرکزی عــراق ،یکی از
نیروهایی که میتواند تأثیری عمیق در شکست طرح آمریکا
برای ایجــاد منطقه امن در مجــاورت مرزهای غربی عراق
داشته باشد نیروهای حشد شعبی هســتند .در همین راستا،
شــاهد بودهایم که در روزهای گذشته نیروهای حشد شعبی
در قالب عملیات «محمد رســول اهلل  »2آزادســازی منطقه
«القیــروان» در غرب اســتان نینوی ،را به شــکل جدی در
پیش گرفتهاند .انگیزهها و اهداف این نیروها برای به شکست
کشــاندن طرح ایجاد منطقه امن در مرزهای غربی عراق را
میتوان در موارد ذیل پیگیری و تحلیل نمود.
 -1ممانعــت از ورود نیروهــای رادیکال و
تروریست از مرزهای سوریه به عراق
بــدون شــک بحــران ســوریه یکــی از اصلیترین
سرچشمههای ایجاد ناامنی و بحران امنیتی در عراق بهویژه
پس از عزیمت تروریستهای داعش از خاک سوریه به عراق
در سال  2014میباشــد که به خروج بخشهای وسیعی از
مناطق عراق از دست دولت مرکزی انجامید .کنترل داعش بر
مرزهای عراق با سوریه امکان تحرکپذیری را به این گروه
تروریستی میداد که در صورت نیاز بتواند تجهیزات و نیروهای
خود را در ســوریه به خاک عراق منتقل کند .بر این اســاس
قطــع این راه ارتباطی و کنترل بــر مرزهای غربی از اهداف
حشدشعبی در عملیات بر ضد داعش در عراق است .لذا اجرای

طرح منطقه امن در مرزهای سوریه و عراق از سوی آمریکا،
به وضوح در تعارض با راهبرد حشد شعبی قرار میگیرد .از این
رو شــاهد آن هستیم که طی روزهای گذشته به گفته «فالح
الخزعلی» از نمایندگان پارلمان عراق و از فرماندهان هیأت
حشد شعبی در حالی که نیروهای گردانهای «سید الشهداء»،
در حال پاکسازی منطقه «الشحمه» در داخل خاک سوریه و
 40کیلومتری مرز عراق بودند تا تروریســتها نتوانند برای
کمک به هم قطارانشــان در موصل وارد خاک عراق شوند،
هدف بمباران هواپیماهای آمریکایی قرار گرفتند.
 -2پیشگیری از اجرایی شدن سیاستهای
آمریکا در منطقه غرب آسیا
در حالی که بــا روی کار آمدن ترامــپ ،تالش دولت
ایــاالت متحده برای کاســتن از نفوذ و عمق اســتراتژیک
ایران به عنــوان پرچمدار محور مقاومت در منطقه ،از طریق
حمایت از سرنگونی حکومتهای مستقل و مردمی و استقرار
دولتهای وابســته به غرب در ســوریه و عراق تشدید شده
اســت ،حشد شعبی که از سازماندهی نیروهای بسیج مردمی
برخاســته از فرمان جهاد مرجعیت شیعه عراق تشکیل شده
است ،کام ٌ
ال در تباین با هدف آمریکا و در جهت تقویت محور
مقاومت از ایران تا عراق و سوریه عمل میکند.
لذا به دلیل آنکه اجرای طرح تشــکیل مناطق حائل در
مرزهای غربی عراق با ســوریه از ســوی واشنگتن گامی در
جهت قطع خط ارتباطی بغداد و دمشــق میباشــد ،در طول
روزهای گذشته شاهد هستیم که حشد شعبی با تقویت مواضع

حزب اهلل :نشست عربی  -آمریکایی ریاض
مضحک است

زمان از سرگیری
مذاکرات صلح سوریه اعالم
شد

به گــزارش خبرگزاری فرانســه از نیویورک ،اســتفان دی
میســتورا در نشست روز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل برای
ارایه گزارش خود درباره نتایج دور ششم مذاکرات صلح سوری -
ســوری که روز جمعه در ژنو به پایان رسید ،گفت :درباره امکان
تشــکیل دور هفتم مذاکرات صلح ســوریه در ژنو در ژوئن آینده
اطمینان کامل دارم.
دی میســتورا در گزارش خود به شــورای امنیت گفت :همه
طرفهای حاضر در دور ششــم گفتگوها در ژنو با پیشنهاد سازمان
ملل برای تشکیل دور هفتم گفتگوها موافقت کردند و امیدواریم
دور آینده گفتگوهای صلح سوریه برای پایان دادن به بحران این
کشور در ماه ژوئن برگزار شود.
دور ششــم گفتگوهای صلح ســوریه با نظارت سازمان ملل
جمعه گذشته و بدون حصول پیشرفت واقعی بین طرفهای درگیر
به پایان رسید.
در این دور از گفتگوها نمایندگان دولت ســوریه به ریاســت
بشــار جعفری نماینده دایم این کشور در ســازمان ملل و هیئت
عالی معارضان سوریه برای گفتگوهای صلح به مدت چهار روز به
صورت غیر مستقیم باهم گفتگو کردند.
تنها پیشــرفت ملموس در این دور از مذاکرات ،گفتگوهای
مجزا بین نمایندگان سازمان ملل متحد با کارشناسان دولت سوریه
و معارضان این کشور درباره مسایل حقوقی و قانون اساسی جدید
سوریه بود.
استفان دی میستورا تاکید کرد “ :برای اولین بار توانستیم همه
طرفهای درگیر در ســوریه را متقاعد کنیم تا در سطح کارشناسان
خود درباره موضوعات این کشور گفتگو کنند و این مرحله جدیدی
از ورود به گفتگوهای واقعی بین طرفین است“ .
وی تاکید کرد “ بارها اعالم کردم نشســت ها در ســطح
کارشناســان جایگزین گفتگوهای رســمی بین نمایندگان دولت
ســوریه و معارضان نخواهد بود و سازمان ملل نمی خواهد قانون
اساسی جدید سوریه در ژنو تدوین شود“ .
دی میســتورا گفت ســازمان ملل فقط می کوشد شرایط و
مقدمات الزم را برای خود ســوری ها فراهــم کند تا در این باره
تصمیم گیری کنند.

خود در غرب استان نینوا از روند عملیاتی شدن طرح مورد نظر
دولت آمریکا جلوگیری کرده است.
 -3جلوگیــر ی از مخاطرات حضور آمریکا در
مرزهای غربی عراق:
حضور ائتالف غربی و یا مسلحین مورد حمایت آنها در
مرزهای غربی عراق می تواند مخاطرات امنیتی جدی برای
عراق داشته باشد.
اســقرار نیروهای حشد شعبی در این مناطق مرزی می
تواند مانع از این مخاطرات گردد.
در مجمــوع میتــوان اینگونه اذعان کــرد که طرح
واشنگتن برای ایجاد منطقه حائل در مرزهای سوریه و عراق
بــه دلیل تبعات منفی آن برای امنیت ملی عراق از ســوی
حکومت مرکزی عراق مورد مخالفــت قرار گرفته و در این
تقابل حضور نیروهای حشــد شــعبی در مرز عراق و سوریه
مهمترین مانع تحقق طرح آمریکا خواهد بود.

هاشم صفی الدین ،رئیس شورای اجرایی و مرد شماره
دو حزب اهلل لبنان ،در واکنش به برگزاری نشســت عربی-
آمریکایی در عربســتان اعالم کرد :نشست شما ما را نمی
ترساند و محور مقاومت پیروز نهایی میدان است.
وی نشست آمریکایی-عربی در ریاض را نشانه ضعف
آمریکا و عربستان در میدان نبرد با مقاومت دانست.
رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل افزود :نشست دونالد
ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا ،با سران عرب نشانه این است
کــه آمریکا رئیس جمهور دیوانــه ای دارد که می خواهد با
ریالهای سعودی دستاوردهایی را محقق کند و عیب هایش
در کشورش را با این کار بپوشاند و این نشانه ضعف و ناتوانی

آمریکا است.
وی افــزود :آمریکا نمی تواند هیــچ طرحی برای حل
بحران عراق ،ســوریه و فلســطین و حتی برای کل منطقه
ارائه کند و حتی نمی تواند ایران را در تنگنا قرار دهد و قادر
نیست با حزب اهلل و مقاومت مقابله کند.
هاشــم صفی الدین در واکنش که تحریم شــدنش از
سوی آمریکا گفت :اگر هدف از نشست آمریکایی-خلیجی
در عربستان ارسال پیام های تهدیدآمیز و ترساندن است ،ما
از این کار نمی ترسیم بلکه این اقدام ،عامل خنده ما بر شدت
ضعف و هراس آنان شده است.
وی افزود :ما به آمریکا و عربستان به چشم طرفهای
ضعیــف مینگریم که قادر به انجــام هیچ کاری در منطقه
نیستند .جبهه های نبرد آینده منطقه را مشخص می کند و
نشــان می دهد چه کسی بر منطقه چه در سوریه و عراق و

چه در یمن حاکم است .آینده فلسطین نیز که تاکنون هیچ
مســئول سعودی یا خلیجی در مورد آن سخن نگفته اند ،به
وسیله تفنگها ،تالش ها و خود مجاهدان مقاومت مشخص
خواهد شــد و منتظر این فســاد ،پَستی و تسلیم کشورهای
عربی در قبال آمریکا نخواهد ماند.
رئیس شــورای اجرایی حزب اهلل در پایان اعالم کرد:
همــه امور برای آمریکا و همپیمانانش در منطقه به بدترین
شکل بازخواهد گشت و تنها مقاومت و محور مقاومت باقی
و پیروز خواهد ماند.شــش کشــور عضور شورای همکاری
خلیج فارس روز چهارشنبه حزب اهلل را که با اشغالگری رژیم
اسرائیل و تروریستها در سوریه مبارزه میکند ،در فهرست
به اصطالح حامیان تروریســم جای دادند .ترامپ ،که شنبه
وارد ریاض شد  ،قراردادهایی به ارزش صدها میلیارد دالر با
سعودی ها امضاء کرد.

درخواست فرانسه برای توسعه روابط با ایران پس از اظهارات ضدایرانی ترامپ و شاه

وزارت خارجه فرانسه خواستار توسعه مذاکره سیاسی
با جمهوری اسالمی ایران شده است.
به گــزارش الوقت به نقل از رویترز ،یک روز پس از
آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست ریاض
اظهارات تندی را علیه ایــران مطرح کرد ،وزارت خارجه
فرانسه امروز دوشنبه با انتشار بیانیهای اعالم کرد :پاریس
خواستار توسعه گفتگوی سیاسی با ایران است ،با این امید
که این مذاکرات منجر به تالش های سازندهای برای حل
و فصل بحران های منطقهای شود.
ترامپ روز یکشنبه در اظهاراتی خصمانه مدعی شد

واکنش
توئیتری
بحرین به
وزارت خارجه
ایران

که ایــران منبع اصلی تامین مالی و حمایت از گروه های
تروریســتی در خاورمیانه است .این اظهارات در شرایطی
مطرح شــده است که حســن روحانی در انتخابات اخیر،
برای یک دوره دیگر رئیس جمهور ایران شده است.
وزارت خارجه فرانســه در این بیانیه که در پاسخ به
ســئوالی درباره اینکه آیا پاریس با درخواست ترامپ برای
منزوی کردن ایران موافق اســت ،افزود :ژان ایو لودرایان
وزیر خارجه فرانسه به ســوی توسعه گفتگوی سیاسی با
ایران حرکت خواهد کرد که باید بخشی از رویکرد سازنده
در ارتباط با حل و فصل بحران های منطقهای باشد.

وزیر خارجه بحرین به سخنان سخنگوی وزارت
خارجــه ایران تحت عنــوان «آمریکا بایــد از ایران
هراسی و فروش اســلحه کشتار به حامیان تروریسم
دست بکشد» در صفحه توییتر خود واکنش نشان داد.
به گزارش الوقت ،وزارت خارجه بحرین به ســخنان
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره
فروش تســلیحات به اعراب توســط آمریکا واکنش
نشان داد.

فرانســه که اختالفــات زیادی با ایــران در بحران
ســوریه دارد ،یکی از ســخت ترین مواضع را در جریان
مذاکرات هستهای ایران و قدرت های جهانی اتخاذ کرده
بود .پاریس اعالم کرده اســت که درخواست ترامپ برای
تشــدید نظارت بر توافق هســتهای حمایت می کند ولی
نســبت به پایبندی خود برای اجرای توافق اطمینان داده
است.امانوئل ماکرون رئیس جمهور جدید فرانسه با ارسال
پیامی پیروزی روحانی در انتخابات ریاســت جمهوری را
تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده است که دولت فرانسه
به اجرای توافقنامه هستهای ادامه دهد.

در همین راستا« ،خالد بن احمد آل خلیفه» وزیر
خارجه بحرین در واکنش به سخنان سخنگوی وزارت
خارجه ایران تحت عنوان «آمریکا باید از ایران هراسی
و فروش اســلحه کشــتار به حامیان تروریسم دست
بکشــد» در صفحه توییتر خود مدعی شد :ایران باید
از تثبیت ،نشر و حمایت و تغذیه فوبیا (ارعاب) و توزیع
اســلحه و مواد منفجره در میان عوامل تروریســتش
دســت بکشد.این در حالی است که رژیم آل خلیفه از

سال  ۲۰۱۱میالدی تاکنون صدها هزار نفر از مردم و
شــهروندان این کشور را که خواستار حقوق ابتدایی و
اولیه خود مانند حق تعیین سرنوشت هستند را سرکوب
و به شهادت رسانده است و از اواخر خرداد سال گذشته
نیز با سلب تابعیت آیت اهلل عیسی قاسم رهبر شیعیان
بحرین به ســاحت عالی ترین مرجع شیعیان بحرین
تعدی کرده و در روزهای اخیر نیز با برگزاری دادگاهی
ظالمانه ایشان را به یک سال حبس محکوم کرد.

